
TATA TERTIB PROSEDUR PEMBIMBINGAN SKRIPSI FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS INDONESIA .

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEROLEHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Pasal 1

1. Mahasiswa yang berhak memperoleh pembimbingan skripsi adalah mahasiswa yang telah
memperoleh minimal 110 sks dan mengambil kredit skripsi di Fakultas Psikologi pada
semester yang bersangkutan

2. Mahasiswa yang mengambil kredit skripsi sebagaimana tertulis dalam ayat pertama,
manajer pendidikan Fakultas Psikologi.

3. Pembimbing skripsi untuk mahasiswa diputuskan oleh manajer pendidikan dengan
memperhatikan topik proposal skripsi, distribusi pembimbingan skripsi untuk staf
akademik, minat, dan topik penelitian payung dari staf akademik.

4. Pembimbing akademik mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan menjadi
pembimbing skripsi mahasiswa, kecuali bila ia: (a) memiliki topik penelitian payung
tertentu, yang juga merupakan topik minat penelitian mahasiswa, dan (b). pada penelitian
payung staf akademik yang bersangkutan terdapat minimal 1 (satu) orang pembimbing
skripsi lainnya.

5. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan penggantian pembimbing kepada manajer
pendidikan, dengan sepengetahuan pembimbing skripsi nya pada saat itu.

PERSYARATAN PEMBIMBING SKRIPSI

Pasal 2

1. Bimbingan dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang staf akademik Fakultas
Psikologi.

2. Pembimbing skripsi setidak-tidaknya bergelar sarjana strata dua atau telah
berpengalaman berpengalaman mengajar minimal selama 10 (sepuluh) tahun.

3. Penggantian pembimbing skripsi dapat dilakukan karena hal-hal berikut: (a). pembimbing
sakit atau meninggal dunia; (b) pembimbing mendapat tugas belajar atau tugas negara;
(c) pembimbing pindah pekerjaan atau pindah ke kota atau negara lain, (d). pembimbing
mengundurkan diri dengan persetujuan Wakil Dekan Bidang Akademik; (e). alasan-
alasan lain yang dapat diterima oleh Pimpinan Fakultas.

4. Pembimbing pengganti adalah staf akademik Fakultas Psikologi berdasarkan ketentuan
yang berlaku dalam pasal 2 ayat 2.

5. Jika dibutuhkan, pembimbing skripsi utama dapat mengajukan usulan dan nama
pembimbing ke II (dua) kepada manajer pendidikan.

6. Karena satu dan lain hal, pembimbing skripsi berhak menyatakan ketidaksediaan untuk
meneruskan pembimbingan, maksimal 3 (tiga) bulan setelah penunjukkan
pembimbingan.



TUGAS PEMBIMBING SKRIPSI

Pasal 3

1. Bimbingan dilakukan dengan tatap muka atau bila keadaan tidak memungkinkan,
melalui alat bantu/media lainnya.

2. Saran-saran yang diberikan, wajib dicatat dalam Buku Pantau Kemajuan Skripsi yang
diberikan kepada mahasiswa pada saat ia memperoleh nama pembimbing skripsinya.

3. Penyusunan skripsi yang tidak sesuai dengan rencana awal dapat diubah sepanjang
terdapat data yang memerlukan perubahan, dan perubahan tersebut disetujui oleh para
pembimbing.

4. Naskah akhir skripsi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pembimbing sebelum
mahasiswa yang bersangkutan mendaftarkan dirinya untuk mengikuti sidang ujian
sarjana.

PENUTUP

Pasal 4

1. Segala ketentuan tentang pembimbingan skripsi yang berlaku sebelum peraturan ini
dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
3. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

( Keputusan Rektor UI No. 596/PT02.H4.FPSI/SK/2005)


